III ENCONTRO VIRTUAL DA ABCIBER
27 e 28 de junho de 2022
CONFLITOS E UTOPIAS NOS ESPAÇOS:
Mobilizações no digital
CALL FOR PAPERS
Está aberto o Call For Papers para o III Encontro Virtual da ABCiber a se realizar nos dias 27 e 28
de junho de 2022.
Pela sua própria essência, a esfera do digital desafia esforços de mapeamento. Um híbrido da
esfera mental e do mundo do físico, os espaços da internet oferecem justamente pregnância da
potência - aquilo que pode vir a ser, do construível e do forjável. Milton Santos, geógrafo
Brasileiro, falava da Psicosfera e da tecnosfera - elementos do espaço que são criados pela
humanidade, forças que afetam a construção do espaço.
Estas esferas da experiência do mundo contemporâneo são mais que abstrações teóricas da
academia: são lugares de criação de conflitos. É um espaço que é aberto à construção de novos
mundos e experiências humanas. Também é a nova fronteira de novos embates de velhos conflitos.
É justamente nesta zona turbulenta entre criação e destruição que a ABCiber se abre para explorar
e observar as materializações das potências destes espaços do digital. Sobreposições do mundo
digital com o físico. Assassinatos de personalidade e guerras de versões de conflito arremessadas
por soldados digitais nas redes. Criações de obras de arte e de personalidades. Direito Autoral
Digital e Sistemas de accountability de novas formas de arte puramente digitais. Computadores
fazem arte. Degradação corrosivas do pouco que ainda era considerado estável depois do pósmoderno e do fim das histórias, e mundos artificiais criados coletivamente. Reconfigurações
maravilhosas do eu e do nós e suas possibilidades de conscientização e ativação de mudança.

Capitalismo de vigilância como nova exploração de recursos e compartilhamento de pesquisas
científicas para a cura de doenças em tempo recorde.
Pesquisas e estudos em torno do tema são a base para as propostas de trabalhos para participação
no III Encontro Virtual que a ABCiber, Associação Brasileira de Pesquisadores em Cibercultura, a
ser realizado em parceria com a Universidade Anhembi Morumbi, entre os dias 27 e 28 de junho
de 2022. Nesse âmbito, convidamos todos os interessados em contribuir para essa discussão a
enviar seus trabalhos conforme as normas propostas conforme descrito a seguir:
1.O PERÍODO PARA A SUBMISSÃO DE PROPOSTAS DE RESUMO EXPANDIDO estará
aberto de 28 de abril a 05 de junho de 2022.
2.As

submissões

devem

ser

feitas

diretamente

através

do

site

do

Encontro:

http://abciber.org.br/encontrovirtual2022
3.OS RESUMOS EXPANDIDOS DEVERÃO SER ORIGINAIS (isto é, elaborados exclusivamente
para participação no Encontro; não podendo, até o momento de sua apresentação no Encontro ter
sido apresentados em eventos anteriores ou publicados em periódicos, livros ou anais) e ter
preferencialmente vínculo com pesquisa em desenvolvimento ou concluída. O não atendimento a
esse quesito retirará a proposta da fase de avaliação.
4.Serão aceitos resumos expandidos vinculados à proposta do Encontro com única autoria ou em
coautoria. No caso de coautoria, somente um proponente deve realizar a submissão do trabalho,
ainda que os demais autores devam fazer inscrição individual para participar do evento.
5.Os trabalhos devem ser direcionados, no momento da inscrição, a um dos dois Grupos Temáticos
previstos (ver relação abaixo).
6.A submissão de propostas será realizada por meio de resumos expandidos, que devem obedecer às
instruções abaixo (para otimizar a padronização e a edição dos Anais Eletrônicos):
(a)

conter (não necessariamente nesta ordem): o tema ou o objeto de estudo (alinhado a algum

dos Grupos Temáticos e vinculado à proposta do Encontro); o objetivo principal; as bases
teóricas da reflexão ou análise (autores e teorias fundamentais); e a justificativa (pertinência e
relevância do trabalho);
(b)

o texto deve ter entre 10.000 a 11.000 caracteres (com espaços) e 5 palavras-chave; e ser

apresentado em fonte Times New Roman, corpo 12, com espaçamento 1,5 entre as linhas e em
adequação às normas da ABNT (NBR 10.520, para citações, e NBR 6.023, para referências
bibliográficas);

(c)

o título e o subtítulo do trabalho devem vir centralizados e em negrito, com letras

maiúsculas, em tamanho 12, sem recuo;
(d)

em seguida, deve constar, também centralizado, o nome do(s) autor(es). O nome deve ser

acompanhado de nota de rodapé contendo indicação individual da maior titulação e da filiação
institucional (se houver), a eventual vinculação com Grupo de Pesquisa e/ou com agência de
fomento (no caso de bolsas em vigor) e o endereço eletrônico;
(e)

os arquivos enviados devem ser salvos em doc, docx, rft ou odt e nomeados conforme

segue: ARTIGO - GRUPO TEMÁTICO 00 (número do Grupo escolhido). O arquivo NÃO deve
ser salvo em formato pdf.

Descrição dos Grupos Temáticos
GT 1 – Apocalipse de conflito
Fake news como ferramenta de destruição da verdade. Custos do mundo digital para a
sustentabilidade. Tecnologias de comunicação como armas de guerra real. NFTs. Sistemas de
controle e recolhimento de dados como forma de controle do indivíduo. O digital e seu papel no
precarizado.
GT 2 - Utopias do Digital
Criação artística através de redes colaborativas. Uso de redes como contradiscursos e ferramentas
de libertação tática. Novas formas de financiamento. Geração de movimentos políticos e poéticas
do digital integrado às redes. NFTs. Possibilidades da vida artificial, inteligência artificial.
Poéticas de novas identidades nas redes. Digital e soluções de sustentabilidade.
GT 3 – Sociedade: política e mobilização da sociedade.
Este Grupo de Trabalho tem como missão discutir as questões sociais embarcadas no ciberespaço.
Trata das dinâmicas políticas mediadas por tecnologias. Busca-se, assim, analisar trabalhos de
pesquisa e reflexões que apresentem articulações sobre as dinâmicas de discursos políticos
mediados por tecnologias e da mobilização da sociedade em busca de igualdade, atenção às
minorias, processos de conscientização social e política.

Sistema de Avaliação

Divulgação dos resultados
1. Cada proposta será avaliada por 2 pareceristas, membros do Conselho Científico Deliberativo
(CCD) da ABCiber e/ou pesquisadores convidados, a critério da Coordenação Institucional e/ou da
Comissão Organizadora do Encontro. As avaliações serão entregues à Comissão Organizadora
para verificação de congruência. Havendo dúvidas ou necessidade de precisão no resultado, a
proposta poderá ser submetida a terceira avaliação.
2. Os quesitos adotados pela Comissão Científica são:
(a)

pertinência ao tema central e aos Grupos Temáticos do Encontro;

(b)

adequação aos critérios;

(c)

qualidade do texto.

3. A divulgação dos resumos expandidos aprovados será feita por e-mail, em fluxo contínuo, no
período de 30 de abril a 05 de junho de 2022; e, no site do Encontro, até o dia 15 de junho de
2022.
4.A programação definitiva do Encontro, com os Grupos Temáticos, será divulgada tão logo seja
possível, após a aprovação de todas as propostas.

Envio dos artigos completos
Publicação nos Anais Eletrônicos
1.A versão completa dos artigos, para inclusão nos Anais Eletrônicos do Encontro, deverá ser
encaminhada entre os dias 30 de junho a 02 de agosto de 2022, na seguinte formatação:
(a)

o texto deverá ter entre 36 mil a 54 mil caracteres (com espaços), em fonte New Times

Roman, corpo 12, com espaçamento 1,5 entre as linhas, em adequação às normas da ABNT (NBR
10.520, para citações, e NBR 6.023, para referências bibliográficas);
(b)

serão aceitas, no máximo, cinco imagens por artigo. As imagens devem ter, no maior lado,

10 cm.
(c)

os arquivos enviados devem ser salvos em pdf. e nomeados conforme segue: ARTIGO -

GRUPO TEMÁTICO 00 (número do Grupo escolhido).

Observação – NÃO enviar o artigo completo antes de 30 de junho de 2022.
A publicação do texto nos Anais Eletrônicos estará condicionada à apresentação do trabalho no
Encontro e à entrega de versão inteiramente revisada (do ponto de vista gramatical e formal).

Informações importantes
1.Todos os autores de resumos aprovados devem realizar a inscrição impreterivelmente até o dia
21 de junho de 2022. Mais informações sobre o evento poderão ser encontradas no site do
Encontro: http://abciber.org.br/encontrovirtual2022
2.As despesas decorrentes da participação no evento, não podendo ser arcadas pela ABCiber,
precisarão ser cobertas com verba de origem.
3.Em

caso

de

dúvida

ou

solicitação

de

esclarecimento,

encaminhar

e-mail

para:

coordenacao.simposio@abciber.org.br.

Prof. Dr. Bernardo Queiroz,
Coordenador da Universidade Anhembi Morumbi

